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 Denna undersökning berör de genuskonstruktioner som finns i skapandet av actionhjältinnor. Jag 

har valt att undersöka Salt (2010) Sucker Punch (2011) samt Resident Evil:Retribution (2012) 

Undersökningens frågeställningar är; 

• Hur motiveras användande av våld då det utförs av kvinnliga actionhjältinnor?  

• Vilka arketyper går att urskilja i representationerna av kvinnliga actionhjältinnors 

våldsutövande? 

• Vilka symboler går att urskilja i kvinnliga actionhjältinnors utövande av våld? 

Min undersökning grundar sig i teorier om genus med utgångspunkt i Raewyn Connel, för att vidare 

knyta det samman till Stuart Halls representationsteorier samt stereotypifiering. Teoriavsnittet 

avslutas sedan med kvinnlig medieforskning från Liesbeth Van Zoonen samt Laura Mulvey. Min 

tidigare forskning grundar sig i en förklaring till hur den manlige hjälten genom tiden har 

representeras och vad som är representativt för denne. Den andra delen som utgör min tidigare 

forskning berör Rikke Schubarts forskning om genomgående arketyper som kvinnliga 

actionhjältinnor genom tiden blivit porträtterade som, detta för att kunna undersöka huruvida dessa 

även i samtiden finns kvar i skapandet av kvinnliga actionhjältinnor. I min undersökning har jag 

kunnat framställa att motivet till våld faller tillbaka på de representationer som finns av kvinnor 

respektive män, våra förutfattade meningar och stereotypa bilder om vad som är manligt och vad 

som är kvinnligt. Kvinnliga actionhjältinnor porträtteras även i samtida filmer i form av 

genomgående arketyper, och de symboler som går att urskilja i våldet är rotade i manligheten.  
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1.  INLEDNING 

 
Den senaste tiden har kvinnors närvaro på film debatterats och kvinnors underordnade roll i filmer 

har uppmärksammats genom internationella debatter. Under 2013 etablerades en ny svensk 

märkning av film, A-märkt, som berör kvinnors representation inom film. Märkningen grundar sig 

på det så kallade Bechdeltestet. För att en film ska passera testet krävs att det finns minst två 

namngivna kvinnliga karaktärer, som någon gång under filmen pratar med varandra om något annat 

än män. Syftet med denna märkning är att synliggöra samt uppmuntra att kvinnors representation 

inom film ska öka. 1 Samtidigt som lanseringen av denna märkning har väckt uppmärksamhet har 

även kvinnliga huvudrollsinnehavare ägnats uppmärksamhet. Enligt en artikel som publicerades i 

Dagens Nyheter visar en studie som baserats på de 500 filmer som dragit in mest pengar under åren 

2007 och 2012 att endast 30 procent av dem innehåller en kvinnlig huvudrollsinnehavare. Vidare 

säger undersökningen att den nakna kvinnokroppen är det som syns mest, så ofta som en av fyra 

kvinnoroller involverar någon form av avklädning, endast en av tio manliga roller innefattar den 

nakna kroppen.2  

 

Actiongenren har länge varit en manlig genre, den har dominerats av män både som skådespelare 

och producenter3 och dessa debatter fick mig därför att tänka på denna genre. Det skedde emellertid 

en förändring under sent 80-tal då även våldsamma kvinnor kom att porträtteras på film, 

strukturerna luckrades upp en aning och filmpubliken kunde även få se kvinnliga actionhjältinnor.4  

Representationerna av dessa kvinnor väcker dock komplexa frågeställningar gällande 

genusstrukturer och det är viktigt att veta huruvida dessa representationer kan fungera som positiva 

förebilder eller om de endast är nya versioner av de gamla pin-upporna.5  

 

I min undersökning vill jag titta närmare på vad som händer när genusstrukturer bryts i samtida 

actionfilmer och kvinnor får roller som vanligtvis har tillskrivits män. Jag menar att detta även 

tänjer på gränserna för vad som uppfattas som ”manligt” och ”kvinnligt”. Actiongenren är ett 

tydligt exempel på film som dominerats av män då det är en genre som hållit fast vid de stereotypa 

genusrepresentationerna. Jag vill analysera vilka symboler som går att urskilja i våldet, vad de 

kvinnliga karaktärernas motiv till våld är och vilka genomgående arketyper som finns då kvinnor 

intar rollen som actionhjältinna. Det är viktigt att undersöka kvinnors representation inom film och 
                                                
1 A-märkt, 2013 
2 Dagens Nyheter, Få kvinnoroller i amerikansk film, 2013-12-09. 
3 Schubart, Rikke, Super bitches and action babes: the female hero in popular cinema, 1970-2006,  2007, s. 23. 
4 Neroni, Hilary, The violent woman: femininity, narrative, and violence in contemporary American cinema, 2005, s.     
44. 
5 Schubart, rikke & Gjelsvik, Anne, Femme Fatalities:Representation of strong women in the media, 2004, s. 9.  
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när debatten blir intensivare och ämnet ges mer uppmärksamhet är det relevant att analysera de 

representationer som kvinnor tillskrivs på film. Jag kommer därför i min undersökning att använda 

mig av samtida filmmaterial för att ge en inblick i hur representationer av kvinnor kan se ut inom 

actiongenren idag. Min undersökning liknar de tidigare undersökningar som gjorts på 

actionhjältinnor men jag vill med min undersökning bidra med en mer samtida analys vilken kan ge 

en inblick på hur representationer kring karaktärer och våld ser ut idag, om det skett förändringar 

eller om det fortfarande går att urskilja vissa stereotypa representationer.  
 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt representationer av våld samverkar med 

konstruktioner av genus filmer med kvinnliga actionhjältinnor.  

 

Jag kommer att analysera tre samtida filmer med narrativ där våld har en central funktion. Jag 

finner det intressant att titta på vilka symboler som går att urskilja i våldsutövandet, hur våldet 

motiveras, och slutligen vilka arketyper som går att urskilja i skapandet av actionhjältinnor. Mina 

analyser tar avstamp i Rikke Schubarts tidigare forskning om fem olika arketyper som varit 

återkommande i ett representationsskapande av actionhjältinnor.  

 

• Hur motiveras användande av våld då det utförs av kvinnliga actionhjältinnor?  

• Vilka arketyper representeras i skapandet av kvinnliga actionhjältinnors våldsutövande? 

• Vilka symboler går att urskilja i kvinnliga actionhjältinnors utövande av våld? 

 

 

3.  DISPOSITION 

 

I avsnittet om tidigare forskning kommer jag att lägga vikt vid hur representationer sett ut inom 

filmer där våld spelar en central roll. Jag kommer att uppmärksamma min tidigare forskning som 

undersökt hur de stereotypa manliga hjältarna gestaltats inom film. Här diskuteras hur våld pådriver 

normer om vad som är maskulint och feminint. Detta kommer jag att använda som underlag när jag 

analyserar hur de kvinnliga huvudhjältinnorna utför våldsamma handlingar. Jag kommer även i 

detta avsnitt att ge en förklaring till de fem arketyper som Rikke Schubart skriver om i sin bok 

Action bitches and superbabes. Dessa arketyper kommer att ligga till grund för en del i min analys 

och utgör även en utav mina frågeställningar.  



 

3 

 

I mitt teoriavsnitt kommer jag att förklara begreppet genus, vad det är samt hur det formar 

människor och tillskriver oss olika beteenden. Jag kommer vidare att förklara representationsteori 

och visa på hur genusbetingade representationer skapar definitioner för vad som är manligt och 

kvinnligt. Jag kommer i förhållande till medier vidare se närmre på detta i film.  

 

I min analys kommer jag metodiskt gå igenom de tre filmerna utifrån tre olika analysmoment, motiv 

till våld, arketyper samt symboler för våld. Jag kommer börja med att gå igenom filmerna var för 

sig och peka på aspekter som har betydelse för dessa tre punkter. Jag kommer sedan i 

resultatavsnittet diskutera dessa tre filmerna tillsammans.  
 

 

4.  MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

 

I de filmer jag har valt är våldet en central del och är avgörande för att leda narrativet vidare. Jag 

har inte valt att rikta in mig på en specifik subgenre inom actionfilm då mitt syfte är att titta på hur 

våldet ter sig när det utförs av en kvinnlig actionhjältinna. Det är därför olika subgenrer i de filmer 

jag valt, dock passar alla in på begreppet actionfilm. En actionfilm beskrivs enligt 

Nationalencyklopedin som;  

 
”film som oavsett genre lägger tonvikten på spektakulära fysiska hjältedåd och ofta avancerade 

stunt- och specialeffekter. Actionfilm förknippas med muskulösa, manliga filmstjärnor, som Sean 

Connery (James Bond-filmerna), Clint Eastwood (Dirty Harry-filmerna), Sylvester Stallone 

(Rocky-filmerna), Arnold Schwarzenegger (Terminator-filmerna) och Harrison Ford (Indiana 

Jones-filmerna). Under de senaste decennierna har dock även kvinnliga actionhjältar gjort sig 

gällande, t.ex. Sigourney Weaver (Alien-filmerna).”6 

 

Jag har valt att analysera filmer som producerats inom de senaste tre åren eftersom jag vill göra en 

undersökning som ligger i samtiden. Samtliga filmer är producerade i Hollywood. Min analys 

kommer att ägnas Salt (2010), Sucker Punch (2011) samt Resident Evil: Retribution (2012).  

 

Dessa tre filmer har alla en stark actionhjältinna i huvudrollen som aktivt för narrativet vidare.   Salt 

handlar om Evelyn Salt (Angelina Jolie) som arbetar för CIA och tvingas fly då det börjar spridas 

rykten om att hon är en rysk spion. Sucker Punch handlar om 20-åriga Babydoll (Emily Browning) 

som blir institutionaliserad och gör allt för att kämpa för sin frihet. Slutligen Resident Evil: 

                                                
6 Nationalencyklopedin, 2013 actionfilm 
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Retribution där Alice, (Milla Jovovich) uppgift är att rädda världen från ett virus som hotar att 

förstöra mänskligheten. Jag kommer lägga mitt största fokus på de kvinnliga protagonisterna, men i 

vissa lägen kommer jag att jämföra relationerna med de manliga birollerna i hennes närhet, då det 

kan ha betydelse för hjältinnans motiv till våld, de olika representationerna hon tillskrivs samt de 

sätt som våldet symboliseras.  

 

Eftersom det är relativt svårt att hitta samtida filmer med starka kvinnliga huvudhjältinnor anser jag 

inte att jag har tvingats välja bort filmer som jag tror hade passat bättre till min undersökning. Inte 

heller har mitt urval varit svårt då det inte produceras många filmer om året med endast kvinnliga 

actionhjältinnor. Jag har däremot valt bort filmer med både manliga och kvinnliga huvudkaraktärer.  
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5.   TIDIGARE FORSKNING  
 

I min tidigare forskning kommer jag gå in på hur de manliga hjältarna har porträtterats och vad som 

är representativt för dessa. Den stereotypa hjälten kommer jag sedan i min analys sätta i relation till 

hur de kvinnliga hjältinnorna karaktäriseras, detta för att se hur genuskonstruktionerna ter sig då 

kvinnor utövar våldsamma handlingar. Jag kommer vidare skriva om Rikke schubarts fem arketyper 

som har återkommit regelbundet i skapandet av kvinnliga actionhjältinnor. Jag vill i min analys se 

om dessa kvarstår i samtida actionfilm med kvinnliga protagonister.  

 

 

5.1  Den manlige actionhjälten 

 
Jag ska inledningsvis titta på de representationer som finns av den maskulina filmhjälten för att 

sedan redogöra vad den manlige hjälten tjänar för syfte och vad han genom detta symboliserar. 

Vilka genomgående porträtteringar finns av den stereotypa hjälten? Vad finns det för motiv bakom 

de våldsamma handlingar som sker och hur skapar dessa representationer vad som är maskulint 

samt feminint? 

 

5.1.1  Våld som maskulin symbol 

 
Richard Dyer har skrivit om maskulinitet och den vite heroiska muskulösa mannen. I hans bok 

White talar han om de klassiska hjältar som tidigare porträtterats inom film, så som Tarzan, 

Hercules och Rambo vilka alla är representerade med starka, muskulösa kroppar och vinnaranda. 

Det populära byggandet, samt uppvisandet av muskler inom populärkulturen beskriver Dyer hör 

ihop med den vita maskuliniteten, representationer som går tillbaka till grekerna och romarna.7 Den 

maskulina kroppen är ingen kropp männen födds med, den är istället skapad för deras naturliga 

mentala överlägsenhet och överordning, den är en bedrift, ett åstadkommande. En hjältes fysik är 

skapad via hans inre och han kontrollerar sina muskler med en oerhörd disciplin.8  

 

Representationer av manskroppen inom film konnoterar ofta makt och styrka, och den framställs 

som föremål för beundran. Detta sätts ofta i relation till kvinnokroppen vilken istället blir 

representerad endast som öm och vacker. Inom actionfilmer existerar det vidare en sexualisering av 

                                                
7 Dyer, Richard, White: essays on race and culture, Routledge: London, 1997 s. 147f. 
8 Ibid s. 165. 
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våldet som visar på mannens hårdhet. Lika mycket som det fysiska är oerhört relevant inom dessa 

filmer, är det även viktigt för maskuliniteten att erhålla ett starkt psyke med enorm 

koncentrationsförmåga och uthållighet.9 Tuffa, starka män måste ha en hög smärtgräns, en 

emotionell kontroll samt ha förmågan och kunskapen att använda våld. Maskuliniteten är något man 

förtjänar genom att lyda order, samt göra hjältemodiga handlingar. Skulle en man göra något som 

kan uppfattas som fegt, måste han för att vinna tillbaka sin maskulinitet genomgå en akt av heroism 

där han antingen blir dödad eller återvinner sitt rykte. Krigaren ses 

som behärskad och orubblig, tyst och värdig, där känslor förknippas 

med svaghet. De känslor som män kan tillåtas ha är patriotism samt 

lust till kvinnor. 10  

 

Bilden här bredvid visar en av de mest stereotypa actionhjältarna, 

Sylvester Stallone i rollen som Rambo. Här ser man att hans kropp är 

filmad nedifrån för att visa honom stark och till att beundras.  

 

I The violent woman vill Hilary Neroni med hjälp av psykoanalytiska infallsvinklar undersöka hur 

våldsamma kvinnor på film bryter mot de handlingsmönster som tidigare porträtterats inom 

actionfilm. Neroni menar att våldet figurerar som en del av skapandet av maskuliniteten, genom att 

genomföra våldsamma handlingar skapas en symbolisk maskulinitet.11 

 

Det är alltså inte endast våldet i sig som skapar maskuliniteten, utan de sociala konstruktionerna 

som finns runt omkring. När kvinnor utövar våldsamma handlingar är det därför oundvikligt att 

sätta dessa handlingar i relation till maskuliniteten.12  
 

 

5.1.2   Manliga hjältars motiv till våld 

 
Neroni analyserar en scen ur filmen Gudfadern (1972) där Michael Corleone (Al Pacino) går från 

att vara endast en familjemedlem till att få ta del av familjens affärsverksamhet genom att mörda en 

polischef. Efter att ha begått detta mord vinner han familjens förtroende och genomgår en 

förändring där han betraktas som en nyvunnen man. Våldet blir en definition på vad maskuliniteten 

                                                
9 Beynon, John, Masculinities and culture, Open University Press: Buckingham, 2002, s. 65. 
10 Ibid s. 67f. 
11 Neroni, 2005 s. 44. 
12 Ibid, 45. 
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innebär, de står i relation till varandra.13 Även Dyer skriver om manligt våld i relation till styrka och 

patriotism. Dyer analyserar filmerna om Rambo, en patriot som nyligen kommit hem från kriget i 

Vietnam, och som finner sig utstött då han anses vara en ”bråkstake”. Rambo tillskrivs heroiska 

egenskaper och räddar andra soldater vilka varit försvunna efter kriget i Vietnam. Han sätter sig 

själv i riskfyllda situationer och går emot den amerikanska regeringen, samtidigt som han visas som 

en produkt av militärens bästa träningsuppbyggnader. Även i de andra Rambofilmerna får han 

patriotiska egenskaper och hans syfte är att tjäna landets militär och han upprätthåller kontinuerligt 

amerikanska värderingar genom sina handlingar. Att hans egenskaper är heroiska visas genom hans 

förmåga att tåla smärta och tortyr, hans intellekt och uthärdighet.14 

 

Neroni skriver att vi även idag har föreställningar om att det är männen som uträttar våldsamma 

handlingar och vidare förväntar vi oss också att om en kvinna är ett offer för våld ska en man 

hämnas för det som drabbat henne.15 Det påstådda motivet bakom våldet är alltså den skadade 

kvinnan. Mannen är aktiv och kvinnan är passiv, dessa roller kompletterar varandra för att således 

skapa idéer om vad som är maskulint och feminint. Denna dynamik som finns mellan mannen och 

kvinnan är vanligt förekommande inom samtida actionfilmer med manliga hjältar, den manliga 

hjälten ”belönas” oftast med den kvinnan han precis har räddat.16 

 

I följande avsnitt kommer jag att gå in mer på den kvinnliga filmhjältinnan och de roller hon 

tillskrivits som våldsutövare på film. Har hjältinnor porträtterats i lika självklara roller som manliga 

hjältar? 

 

 

5.2  Den kvinnliga actionhjältinnan 

 
Rikke Schubart har i sin bok Action Bitches and Superbabes (2007) skrivit om hur kvinnliga 

actionhjältinnor representerats på film. I boken skriver hon att det inte framställs lika naturligt för 

kvinnor att befinna sig i rollen som hjältinna, eftersom kvinnor inte förväntas inneha heroiska 

förmågor. De roller kvinnliga hjältinnorna antar skriver Schubart, handlar oftast om att de ska 

bevisa att de är lika bra som män, bättre än män, eller helt enkelt har fått nog av män. Den kvinnliga 

hjältinnan avviker från allmänheten och har ingen bestämd plats i samhället, inte heller är hon 

                                                
13 Neroni, 2005, s. 45. 
14 Dyer, 1997, s. 159f. 
15 Neroni, 2002, s. 55. 
16 Ibid, 56. 
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uppskattad på det vis som den manliga hjälten ofta är.17 När actionhjältinnors våldsamma 

handlingar tar avstamp sker ofta även en förändring av huvudkaraktären. Denna förändring kan 

innebära att gå från att vara mjuk och söt, till att bli sexig och hård. Genom att byta kläder, 

utseende, hårfärg.18 

 

I en film med en kvinnlig huvudhjältinna läggs mycket vikt vid att förklara hennes syfte med sina 

handlingar i filmen. Hennes funktion i narrativet är ofta att uppnå ett specifikt syfte och handlingen 

utgör en transportsträcka mot slutet där hennes våldsamma handlingar också avtar. ”Coffy puts 

down her shotgun, Megan is carried away by her detective lover in blue steel, Slim has a new 

boyfriend and beatrix Kiddo has found her daughter”.19 

 

Schubart ser den kvinnliga hjältinnan som en symbol vilken genom tiden har upprätthållit sin status 

i olika skepnader. Den kvinnliga hjältinnan har återberättats inom populärkulturen och konstruerats 

genom olika förklädnader eller beteenden. Schubart har delat in dessa i fem olika regelbundet 

återkommande arketyper. Dessa är; Dominatrixen, Hämnerskan, Modern, Dottern samt 

Amasonen20, jag kommer att grunda min analys i dessa representationer. I det följande avsnittet 

kommer jag ge en förklaring till de fem olika representationerna för att sedan i min analys använda 

mig av några av dessa representationer när jag undersöker hur de samtida kvinnliga hjältinnorna 

utövar våldsamma handlingar.  

 

5.2.1   Dominatrix  
 

Den grundläggande konstruktionen av den kvinnliga huvudhjältinnan inom populärkultur kallar 

Schubart för The Dominatrix. I en manlig masochistisk fantasi är hon en sadistisk kvinna som 

tillfredsställer den masochistiska mannens begär. The Dominatrix står symboliskt sätt ofta i relation 

till kastration. Huvudpersonen i Foxy Brown (1974) skjuter en älskare i skrevet och kastrerar en 

brottsling, Jennifer i I spit on your Grave (1978) skär av en våldtäktsmans fallos.21 

 

I senare populärkultur karaktäriseras hon genom sin klädsel, så som lackdräkter, läder, höga stövlar 

och mycket smink. Vi känner igen henne som Catwoman (Michelle Pfeiffer, Halle Berry), Pamela 

Anderson i Barb Wire eller Charlie’s Angels, Lucy Liu.22 Dominatrixklädsen har inget syfte i 

                                                
17 Schubart , 2007, s. 23. 
18 McCaughey, Martha & King, Neal, Reel knoclouts: Violent women in the movies, 2001, s. 98.  
19 Ibid, s. 23. 
20 Schubart , 2007 s. 23. 
21 Schubart, 2007 s. 24. 
22 Ibid,s. 25. 
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handlingen, klädseln är en anspelning på hjältinnans sexualitet, hon framställs inte heller som en 

verklighetstrogen person.23 

 

 

5.2.2 Hämnerskan 

 

Hämnerskan föddes under 70-talet, hon är den kvinnliga hjältinna som bestämmer sig för att ta 

hämnden i egna händer. Denna arketyp är ett offer för våldtäkt och hon har som syfte att döda den 

man, eller de män som är skyldiga till den. Exempel på protagonister som faller inom denna 

kategori är Beatrix Kiddo i Kill Bill, som hämnas på den man som sålt henne till män under tiden 

hon legat i koma, samt den man som vid det tillfälle hon vaknar upp våldtar henne. Charly i The 

Long Kiss Goodnight hämnas tillsammans med en privatdetektiv på den som våldtagit henne och 

gjort henne gravid.24 

 

Ofta har hämnerskan i och med våldtäkten genomgått en förändring, från att vara mjuk, söt och 

skör, ofta osexig och singel till att bli feminin och extrem. Denna förvandling transformerar henne 

till ett monster och hon lär sig att använda ”manligt” våld och vapen för att kunna få sin hämnd. 

Iklädd feminina kläder, små klänningar och mycket smink hamnar hennes i hämnd i en erotisk 

kontext och hennes straff konnoterar sexuell tillfredsställelse.25 Våldtäkt skriver Schubart är det 

enda brottet inom populärkulturen som ”tillåter” kastration. Den kvinnliga hämnden blir ett erotiskt 

rollspel där hon attraherar männen och hon blir vad Schubart benämner en ”femme castratrice”. Det 

vill säg en kvinna som kastrerar män, och som står i relation till den förförande femme fatale. 

Kastration i detta syfte kan vara symboliskt genom att skjuta eller skada sitt offer, men även genom 

bokstavlig kastration.26 

 

Hämnerskan är karaktäriserad genom tre olika element. Som ett offer för våldtäkt är hon även offer 

för en viss typ av maskulinitet. Som hämnerska för en våldtäkt spelar hon på en viss typ av manlig 

fantasi, men som en kvinnlig hämnerska på manligt våld, har hon feministiska potentialer. Våldtäkt 

handlar i verkliga livet om en manlig makt och en vilja om att upprätthålla en dominerande 

hegemonisk heterosexualitet. Detta agerande är en symbolisk ritual vars syfte är att skydda 

                                                
23 Ibid, s. 26. 
24 Ibid, s. 27. 
25 Ibid, s. 28. 
26 Schubart, 2007, s. 28. 
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maskuliniteten från femininiteten och homosexualiteten därmed hålla borta de versioner av 

maskuliniteten som är feminint betonade.27 

 

 

5.2.3  Modern  

 
Precis som hämnerskan pendlar även Modern mellan olika beteenden, nämligen den goda modern 

och den onda modern. Genom att satsa på karriär och tillskriva sig “manliga” egenskaper så som att 

vara modig, stark, intelligent och ambitiös kan modern inte samtidigt vara klassiskt vårdande så 

som hon förväntas vara. Detta ses som ett misslyckande och är något som ger henne skuldkänslor 

och utgör en stor del i filmernas handling.28 

 

Modern genomgår tre olika faser, Den goda modern, den dåliga modern samt den nya modern. I den 

sista fasen samspelar feminineten med maskulina egenskaper och skapar en ny typ av modersroll.  

Den dåliga modern framstår som dålig eftersom hon önskar att träda in i en värld skapad för män. 

Genom att satsa på sin karriär och ha ett jobb kan hon inte längre vara en traditionellt god moder, 

denna moder måste välja mellan karriär och barn. Den nya modern har ofta som syfte i filmer att 

göra rätt till fel och gottgöra sina tidigare misslyckanden och dåliga beteenden.29 

 

5.2.4  Dottern 

 
När en kvinna tillskrivs rollen som hjältinna i manliga filmgenrer är frågan oftast varför hon kom att 

hamna i denna roll och hur hon fick dessa egenskaper. När det under 90-talet producerades en hel 

del filmer med kvinnliga hjältinnor blev svaret enligt Schubart tydligt. I och med att de kvinnliga 

hjältinnorna ofta framträdde i rollen som dotter blev samtidigt en stark fadersfigur synlig. 

Hjältinnan blir hans lilla flicka, hans skapelse då det är han som tränat henne, givit henne sina 

vapen och fört in henne i den mansdominerande världen.30 

 

Schubart nämner Luc Besson’s film Nikita (1990) som prototyp för hur dotterarketypen fungerar. 

En ung drogmissbrukare mördar en polisman och får livstids fängelse. En agentfirma ger henne 

sedan ett val att antingen bli en hemlig agent och arbeta för staten eller att bli intet-förklarad. I 

                                                
27 Ibid, s. 28. 
28 Ibid, s. 32. 
29 Ibid, s. 30. 
30 Schubart, 2007, s. 32. 
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denna film finner Schubart fyra teman; hennes upplärning sker av en fadersfigur, en feminin 

maskerad, prostitution, samt avsaknad av modersfigur. Det sista temat, med den frånvarande 

moderfiguren är vanligt inom actionfilmer vilket är utmärkande för just denna genre. Istället har 

fadersfiguren inom denna genre stor betydelse, den behöver inte vara biologisk utan kan även 

fungera som en symbolisk gestalt.31 

 

5.2.5  Amasonen  
 

Amasonerna i den grekiska mytologin var konstruerade utifrån männens största rädslor. Som 

kvinnor som älskade krig och att slåss. De hatade män och vägrade att gifta sig och skaffa barn. I ett 

amasont samhälle var det männen som var hemma med barnen och kvinnorna som gick ut i krig. 

Amasonarketypen bryter mot den sexuella normen och de är aggressiva, erotiska varelser som 

mördar, kastrerar och till och med våldtar män för att fullfölja sitt begär.32 

 

I manliga filmgenrer avspeglar amasonerna maskuliniteten och patriarkatet. De står för patriotism. I 

nutida film porträtteras två typer av amasoner. Den goda och den onda. Den goda amasonen är ung 

och vacker och tjänar i landets syfte. Hon är en ensam krigare men kan vara vild som ett djur. Den 

onda amasonen finns i olika variationer, men det gemensamma för dessa är att hon inte tjänar i 

patriotiskt syfte utan är på sin egen sida. ”why be an angel when I can be God” säger en ond hjälte i 

Charlie’s Angels. Hon är ofta äldre än den goda klassiska hjältinnan.33 

 

 

 

5.3 Sammanfattning  
 

I min tidigare forskning har jag visat att maskuliniteten sedan länge har figurerat i relation till 

våldet, detta genom våra kulturella förväntningar om vad som är manligt. Den manlige hjälten är 

utmärkande för sin styrka och koncentration men även genom makt och sina muskler och sätts 

vidare i beundran för detta. Den kvinnliga kroppen blir istället representerad för sin ömhet och 

skönhet något som skapar en relation mellan kvinnan och mannen där hon porträtteras som passiv 

och han som den aktive krigaren. Jag har presenterat de fem arketyper som jag kommer använda i 

min analys dessa arketyper anser Schubart vara återkommande i skapandet av kvinnliga 

actionhjältinnor. Rikke Schubart samt Hilary Neroni har båda presenterat tidigare forskning inom 

                                                
31 Ibid, s. 33. 
32 Ibid, s. 35. 
33 Schubart, 2007, s. 36. 
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det område som min undersökning ligger i. Anledningen till att jag valt dessa berör det faktum att 

denna forskning kräver återkommande studier och analyser då kulturindustrin ständigt förändras. 

Deras forskning är gjord under 2007 respektive 2005 och jag anser att mycket har hänt i 

filmindustrin på sex år. Jag kommer att använda mig av denna forskning som en måttstock för att se 

hur representationerna inom de senaste tio åren ter sig och om det har skett några förändringar i 

skapandet av actionhjältinnor sedan deras forskning utkom.  
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6.  TEORI 

 

För att besvara mina frågeställningar kommer jag att använda mig av Raewyn Connells genusteori, 

Stuart Halls representationsteori samt filmteori med grund Laura Mulvey. Dessa teorier har jag valt 

då jag i min analys kommer granska hur de kvinnliga actionhjältinnorna representeras och hur 

genuskonstruktioner skapas. Med hjälp av dessa teorier kan jag få förståelse för hur kulturen 

samspelar med skapandet av genusrepresentationer och att vi tillskriver mannen och kvinnan olika 

roller vilka följer sig som normala ageranden då de har utgjort en sådan stor del i vårt samhälle.  

 

Feministiska medieforskare har ansett att medierna måste bli kritiskt granskade då de kontinuerligt 

upprätthåller sexistiska stereotyper vilka påverkar kvinnor negativt. De har också sagts att medierna 

genom att fortsätta reproducera stereotypa representationer bidrar till accepterandet av den 

dominanta patriarkala samhällsideologin.34 

 

I det slutliga kapitlet i teoriavsnittet kommer jag gå in mer på den manliga blicken och kvinnans 

funktion som objekt. Jag kommer att förklara hur maskuliniteten avbildas gentemot femininiteten, 

detta genom att prata om blickar och vad dessa konnoterar. Detta i syfte att ge en klarare bild av hur 

kvinnor representeras inom medierna som ett passivt objekt snarare än ett självständigt subjekt med 

förmåga att föra handlingen vidare.  

 

 

6.1  Genusvetenskapliga teorier  

 
I boken Om genus ger Raewyn Connell en översiktlig förklaring samt introduktion till 

genusforskningens centrala och relevanta frågeställningar. Connell menar att genus är en 

grunddimension vilket ett samhälle till stor del bygger och lutar sig på. Det har en stor roll i våra 

privata liv, våra relationer, vår kultur och i vårt arbetsliv. Genus berör frågor om rättvisa, 

identitetsskapande, och förmågan att ta sig framåt i det sociala samhället.35 

Redan när vi föds blir vi iklädda rosa för flickor och blått för pojkar. Beroende på vilken färg man 

tilldelas förväntas man även anpassa olika beteenden och uppträda på olika sätt.36 Dessa normer 

resulterar i positiva sanktioner vilka vidare förstärker samma normer. Likaså negativa sanktioner 

vid ett avvikande från de förväntade beteendemönstren.  Dessa uppträdanden sker till slut per 

                                                
34 Zoonen, Liesbet van, Feminist media studies, 1994 s. 106. 
35 Connell, Raewyn, Om genus, 2009, s. 9. 
36 Ibid, s. 129. 
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automatik då barn under sin uppväxt lär sig vad som är det rätta genusrelaterade beteendet.37 

Genusrollerna internaliseras alltså genom socialisation, och vidare genom diverse 

socialisationsagenter så som familjen, skolan, kompisarna och massmedierna. Via dessa grupper 

och institutioner skapas och upprätthålls förväntningar för hur pojkar och flickor ska bete sig.38 

Connell skriver att vi heller inte ska tro att det endast är sociala normer eller myndigheterna som 

påtvingar vad som är manligt och vad som är kvinnligt, utan istället är det människor som 

konstruerar sig själva som maskulina eller feminina. Vi intar själva en plats i genusordningen och 

lever utifrån denna. Vi förhåller oss till den plats vi blivit tilldelade genom att uppträda i det dagliga 

livet och utifrån vad som förväntas i det.39 

Att vara man eller kvinna är alltså inget förbestämt tillstånd, det är ett blivande. Ett agerande under 

en aktiv konstruktion.40 Genus berör alltså den kulturella skillnad som görs mellan män och 

kvinnor. Genus är ett mönster i våra sociala liv. Varaktiga, eller vidsträckta mönster som finns i 

våra sociala relationer och skapar vidare strukturer.41 

Judith Butler beskriver heterosexualiteten som en pådrivande faktor till att det manliga och 

kvinnliga upprätthålls genom föreställningen om det ”naturliga begäret”. Heterosexualiteten blir en 

slags måttstock för vad som anses vara det normala, något som Butler talar om som den 

heterosexuella matrisen hennes modeller har lagt grund för begreppet queerteorin. Subjektiviteten 

skapas enligt det kontinuerligt via upprepande iscensättningar av kön, sexualitet och genus. Vi 

upplever skillnaderna mellan könen som naturliga då vi ständigt upprepar dem i hur vi beter oss och 

möter dem inom vår kultur. Butler kallar dessa iscensättningar för performativa då genus skapas 

genom hur vi agerar, genom våra handlingar och hur vi talar.42 
 

Eftersom genus är ett begrepp vars betingelse skapas ur vårt samhälle och vår kultur förändras det 

också kontinuerligt i och med våra sociala samt kulturella uppfattningar. Det är därför relevant att 

sätta genus i relation till samtida representationer för att belysa hur genus konstrueras genom 

diverse symboler och stereotyper.   

 

 

 

 
                                                
37 Connell, 2009, s. 130. 
38 Ibid, s. 130. 
39 Ibid, s. 19. 
40 Ibid, s. 18. 
41 Ibid, s. 24. 
42 Gemzöe, Lena, Feminism, 2002 s. 138. 
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6.2  Representationsteorier 

 

Stuart Hall är en betydande kulturteoretiker och sociolog, som i sin bok Representation: Cultural 

Representations and Signifying Practices skrivit om representation utifrån olika synsätt. Bland 

andra, semiotiska, psykoanalytiska, antropologiska samt feministiska modeller av representation. 
 

Representation som begrepp hänvisar till den social-politiska innebörden av hur olika sociala 

grupper presenteras inom kulturella praktiker. Representation handlar om att tillskriva egenskaper 

som kan klassificeras på så sätt att de utgör symbolisk makt i det sociala livet. Vårt sociala samt 

kulturella samhälle är i ständigt behov av att tillskriva objekt, kön och händelser olika betydelser 

genom att dela in dessa i klasser och grupper och ge dem olika innebörd.43 

 

Genom de symboler och meningar som existerar inom vårt språk skapas även representationer, 

eftersom språket kan använda sig av tecken för att symbolisera vad människor och objekt i vår 

omgivning står för. Dessa tecken kan även användas för att skapa symboler för det som inte finns i 

vår verkliga värld, så som fantasier och abstrakta idéer. Abstrakta idéer kan exempelvis vara att vitt 

står för det goda och svart för det onda, och dessa idéer kan bland annat ses som ett element i 

skapande av de arketyper som jag skrev om i föregående kapitel. Meningen skapas via språket, via 

de olika representationssystem som utgör språket.44 

 

Det finns två olika system för representationer. Det första benämner Hall som våra mentala 

representationer. Det andra systemet är det språk vi använder oss av, eftersom att vi utan språket 

inte skulle kunna kommunicera fram våra meningar.45  

 

Våra mentala representationer är de vi bär runt på i våra tankar och vårt omedvetna. Dessa formar 

våra tankar och tillskriver objekt olika betydelser samt skapar gemensamma förståelser. Vi skapar 

också bilder och tillskriver dessa betydelser, sådant vi inte kan se, eller förstå, som exempelvis 

döden. Detta gäller även objekt vi aldrig har sett men ändå har en uppfattning om, som exempelvis 

änglar, gud och djävulen. Hall benämner dessa ”system av representation” då dess funktionella 

innebörd är att organisera och arrangera världen, att klassificera objekt och skapa komplexa 

relationer mellan dessa. Dessa representationer är förknippade med de samtida kulturella 

uppfattningar vi har och som florerar i vårt samhälle.46 Även om vi alla har individualiserade 

                                                
43 Lindell, Ingrid, Att se och synas: filmutbud, kön och modernitet, 2004, s. 26f. 
44 Hall, Stuart, Representation: cultural representations and signifying practices, Sage: London, 1997, s. 28. 
45 Ibid, s. 28. 
46 Hall, 1997, s. 17. 
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uppfattningar, kan vi kommunicera med varandra på grund av att de grundkorrelationerna vi har 

fungerar på liknande vis baserat på våra kulturella habitat ”This is why ‘culture’ is sometimes 

defined in terms of shared meanings or shared conceptual maps”.47 

 

De idéer vi har om att kvinnor är svaga och sexiga, samtidigt som män har som uppgift att försvara 

kvinnor och kämpa för sitt fosterland i patriotisk anda är exempel på de genusbetingade 

representationer som florerar i det västerländska samhället. Dessa är abstrakta föreställningar om 

vad femininitet och maskulinitet är och eftersom dessa ständigt reproduceras inom film och 

litteratur uppfattas de som naturliga.  

 

Våra delade kartor måste förmedlas via ett gemensamt språk, vilket gör det möjligt för oss att 

överföra våra tankar till ord, ljud eller bilder. Hall definierar språk som de ljud, bilder eller objekt 

vilka fyller funktionen av tecken och som således står i relation till andra tecken i ett system som är 

meningsbärande.48 
 

6.3  Stereotyper 

 
Hall förklarar olika maktordningar inom representationssystem genom att använda sig av begreppet 

stereotyp. Stereotypifiering möjliggör ett reducerande och av olika grupper och kategorier, och är 

central för exempelvis de olika rasrelaterade representationssystem som finns.49 

 

Stuart Hall skriver utifrån Richard Dyers tankar när han förklarar vad stereotyper är för något och 

vad de har för påverkan. Dyer menar att utan typer (types) skulle det vara omöjligt att förstå den 

värld vi lever i. Även om vi inte sett alla typer av bord förut, kommer vi direkt förstå att det är ett 

bord när vi ser ett. Vi förstår också människor utifrån olika kategorier vilka vi placerar dem i och 

genom det kan vi skapa oss olika bilder av andra människor.50 Vi baserar det på deras kön, klass, 

sexualitet, nationalitet, samt deras roll i samhället, om personen är mamma, chef, fru etcetera.51 

 

Så vad är det då som skiljer ”typer” från stereotyper? Hall beskriver skillnaden genom tre aspekter. 

Stereotypifiering reducerar komplexitet samt skapar skillnader i samhället. Via detta skapas det 

vidare verktyg vilka delar upp det abnormala från det accepterade detta är det andra grundläggande 

                                                
47 Hall, 1997, s. 18. 
48 Ibid, s. 19. 
49 Ibid, s. 257. 
50 Ibid, s. 257. 
51 Ibid, s. 257. 
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kriteriet för stereotypifiering. Den tredje aspekt som utmärker stereotypifiering är det faktum att det 

uppstår i relation till makt. Hall menar att där det finns påtagliga maktskillnader och ojämlikheter 

skapas ett uteslutande mot den grupp som är exkluderad.52 

 

Stereotypifiering fungerar således som ett upprätthållande av sociala och symboliska ordningar. Det 

skapar symboliska väggar mellan det som ses som normalt och det som avviker från det normala, 

det patologiska. Stereotypifiering skapar ”de andra”. Enligt denna sociala ordning är stereotyper en 

mer exkluderande konstruktion. Dessa uteslutningsmetoder går att likna vid de dikotomier som det 

talas om inom feministisk teoribildning, gällande vad som är manligt och kvinnligt, där det 

kvinnliga könet blir det andra, och utesluts. Exempelvis Julia Kristeva har sett dessa konstruktioner 

som missgynannde för det kvinnliga könet och benämnt det ”abjektet” vilket på Latin betyder ‘att 

bli utkastad’.53 

 

De fem olika arketyper som Rikke Schubart har skrivit om utgör exempel på olika kvinnliga 

stereotyper. De återkommande representationer som görs när kvinnor intar roller som 

actionhjältinnor visar på att det finns sociala strukturer vilka bestämmer hur kvinnor representeras 

inom kulturen. Därför är det viktigt att kontinuerligt analysera stereotypa representationer av genus 

i media och fortsätta på den tidigare forskning som finns i detta ämne. Även om kvinnors 

representationer har undersökts krävs en vidare forskning som följer upp dessa för att se om de 

förändras, min undersökning är därför relevant i syfte att se om de tidigare inbitna konstruktionerna 

har luckrats upp.  
 

6.4  Blickar på film  

 
Inom populärkultur är det ovanligt att den manliga kroppen visas upp på samma vis som 

kvinnokroppen, det vill säga i syfte av att tillfredsställa den kvinnliga, eller manliga tittaren. Den 

maskulina kroppen har avbildats i syfte att personifiera gud, och mannens eregerade könsorgan stod 

för den patriarkala makten, och fertilitet.54 Samhället, både kulturellt samt socialt har definierat 

maskuliniteten som stark, aktiv, och med tillåtelse att vara den observerande. Det feminina har 

istället ansetts som det svagare, passiva och den som blir objektifierad55. Van zoonen skriver om 

Steve Neale som menar att i alla manliga Hollywood-filmer, liksom i så kallade västernfilmer, är 

                                                
52 Hall, 1997, s. 258. 
53 Ibid, s. 258. 
54 Ibid, s. 97. 
55 Ibid, s. 97. 



 

18 

rädslan för att titta på andra män och känna tillfredsställelse stor. Den manliga blicken, mot de 

manliga protagonisterna präglas av rädsla snarare än av åtrå.56 

 

En stor skillnad mellan representationer av det maskulina samt feminina är därmed blickar och 

huruvida de tittar in i kameran eller inte. Richard Dyer har tittat på manliga Pin-upor i relation till 

kvinnliga och dragit slutsatsen att det manliga sättet att titta in i kameran skiljer sig från den 

feminina på så vis att den manliga blicken inte har samma inbjudande effekt. Mannen förnekar att 

han är den som blir objektifierad och försöker på så vis upprätthålla den traditionella maktbalansen 

genom att inte titta direkt på publiken. Det gör den kvinnliga pin-uppan då hennes syfte är att 

uppmärksamma den manliga publiken. Sammanfattningsvis tjänar maskuliniteten och femininteten 

olika syften även om de inträder i samma roller, det maskulina intar ändå en aktiv roll och det 

feminina en passiv.57  

 

Inom filmteori är det vanligt att använda psykoanalysen som verktyg för att nå förståelse för hur 

kvinnors roller har sett ut och ser ut på film. Laura Mulvey’s text Visual pleasure and narrative 

cinema diskuterar kvinnors roll i den klassiska Hollywoodfilmen och undersöker hur blickar 

används på film. Analysen i denna text som skrevs på 70-talet är än i dag applicerbar på samtida 

filmer. I min analys är denna text relevant då den tar upp hur blickar riktas mot kvinnliga 

karaktärer, något som blir viktigt i min undersökning då jag undersöker actionhjältinnors 

representationer.  

 

Mulvey diskuterar tre olika blickar som finns inom film. Dessa är kamerans blick, betraktarens 

blick samt karaktärernas blickar på varandra. Kvinnor ges funktionen att understödja det patriarkala 

fallocentriska ordningen genom de olika blickar som vilar på de kvinnliga karaktärerna. Med hjälp 

av de manliga blickarna reproduceras kvinnlig passivitet inom film.58  Detta samtidigt som mannen 

kan leva ut sina fantasier genom att projicera dessa på den passiva kvinnan, vars funktion blir att 

verka som ett objekt. Närmare bestämt är hennes syfte att bära mening, inte att skapa den.59 

 

Som Mulvey beskriver det konnoterar kvinnans roll ett objekt, ’to-be-looked-at-ness’. Det vill säga 

att kvinnor på film spelar en passiv roll som åtråvärt objekt. Detta görs möjligt genom att den 

manliga karaktären för narrativet framåt och således står för handlingarna i filmen med förmågan att 

kontrollera situationerna. Åskådaren kan då identifiera sig med den manliga, handlingskraftiga 

                                                
56 Zoonen, 1994, s. 99. 
57 Ibid, s. 99f. 
58 Mulvey, Laura, Visual and other pleasures, 1989, s. 17. 
59 Ibid, s. 15f. 
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karaktären och få en känsla av att själv kontrollera situationen. Detta samtidigt som åskådaren 

genom identifikationen med den handlingskraftiga protagonisten tillåts att observera den sexuella 

bilden av kvinnan.60 

 

6.5 Sammanfattning 
 

I min uppsats tittar jag på representationer som bryter de könsstereotypa uppdelningarna, där 

kvinnorna inte längre representeras som passiva objekt utan för handlingen vidare. Det är mitt fall 

intressant att se hur samtida kvinnliga actionhjältinnor tillåts hantera en aktiv roll. Jag har visat 

vetenskapliga perspektiv på hur våra representationer utgör en stor del i vårt samhälle och samtidigt 

konstruerar vad som är manligt och kvinnligt men det är även viktigt att förtydliga att dessa 

strukturer är föränderliga och bygger på de förutfattade meningar vi har. Min undersökning och den 

tidigare forskning som finns inom detta område visar på att de strukturer som finns kring skapandet 

av actionhjältinnor kan förändras och ständigt gör det eftersom de genuskonstruktioner som finns 

bygger på de kulturella överenskommelser vi har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
60 Mulvey, 1989, s 17. 
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7.  METOD 

 

Jag har valt att använda mig av en semiotisk analys för att sedan ge en mer ingående förklaring till 

semiotiken och vad den har för syfte och funktion. Jag kommer förklara semiotiken och hur den kan 

användas i relation till film som medium och de jämförelser som kan dras mellan semiotiken och de 

representationer som går att urskilja. Jag kommer med hjälp av semiotik att analysera hur 

genusrepresentationerna ser ut när kvinnliga actionhjältinnor använder våld. Vilka symboler kan vi 

finna i dessa tre actionhjältinnors utövande av våld, vad är motiven för utövandet av våld? Genom 

att använda Saussures semiotiska modell, kommer jag att undersöka hur dessa kvinnliga 

actionhjältinnor agerar då de använder våld, vad de tillskrivs för egenskaper och hur de använder 

sig av våld.  Vidare kommer jag att diskutera vad vapnen skapar för förnimmelser, men också hur 

den kvinnliga hjältinnan och traditionella manliga hjälten står i relation till varandra.  

 

När jag avkodat mitt material har jag valt ut vissa nyckelscener som bär på meningsfulla tecken, 

dessa kan vidare besvara mina frågeställningar och mitt syfte med min undersökning. Mina 

frågeställningar berör hur våldet motiveras då det utförs av kvinnliga actionhjältinnor, vilka 

arketyper som konstrueras i skapandet av kvinnliga actionhjältinnor samt vilka symboler som går 

att urskilja.  
 

 

7.1  Beskrivning av metod 

 

Jag har valt att använda mig av en semiotisk analys, till stor del grundad i Ferdinand Saussures 

semiotiska metod, då jag utgår ifrån hur Stuart Hall har använt sig av honom i sin 

representationsteori. Jag kommer även att använda mig av Roland Barthes begrepp denotation och 

konnotation. Saussure ses som fadern till den moderna språkanalysen men hans relevans ligger inte 

endast i språket. Med en övergripande syn på representation skapade han även ett sätt att anpassa 

semiotiken till det kulturella fältet.61 Som jag i mitt teoriavsnitt visat är språket grundläggande för 

att förmedla mening och kan i vidare mening ses som en lära om tecken som strukturerar det sociala 

och kulturella samhället. Därför är det viktigt att dekonstruera samt blottlägga de underliggande 

betydelser som finns inom det. Det är med hjälp av den semiotiska metoden som detta blir 

genomförbart.62 

 

                                                
61 Hall, 1997,s. 31. 
62 Bignell, Jonathan, Media semiotics: an introduction, 2002 s. 6. 
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Saussure använder sig av begreppen sign, (tecken) signifier (det betecknande) och signified (det 

betecknade). Tecknet består av två delar. Signifier står för själva formen på tecknet, det vill säga 

den fysiska bilden eller ordet som betecknar. Signified, är den mentala bild av ett tecken som avser 

hur människan uppfattar tecknet och vad det symboliserar. Varje gång vi ser det materiella tecknet, 

signifier, sker det i korrelation till den mentala bild och uppfattning vi har av det, vad som är 

signified.63 Relationen mellan dessa två element skapar tecknets mening och är vidare styrd utifrån 

de kulturella samt språkliga konstruktioner som finns i vårt samhälle.64 

 

Tecken har inte en huvudsaklig eller styrd mening istället är det som symboliseras avvikelsen 

mellan objekten. Hall tar trafikljus som exempel på detta. När vi ser att det lyser rött så är det inte 

färgen rött vi tänker på, vi tänker på skillnaden som finns från när det lyser grönt. Tecken utgör en 

del av ett system som definieras i relation till de andra delarna i systemet. Det är till exempel svårt 

att förklara vad en fader har för mening, utan att sätta honom i relation till en moder eller barn.65 

 

Betydelser för ord och språk är dock inte statiska, vilket gör att även begreppen, det som är 

betecknat, förändras. Ett teckens mening måste således involvera en aktiv process eftersom språket 

oundvikligt bygger på förståelse.66 

 

7.2  Semiotisk analys på film  
 

Denotation och konnotation är två begrepp som Roland Barthes använder i sin semiotiska teori, 

dessa begrepp fungerar på liknande vis som Saussures signifier och signified där tecken särskiljas 

beroende på olika symboler de bär på. Tecken kan vara denotativa, det vill säga beskrivande. 

Tecken kan även bära på symboler på en högre och mer analytisk nivå och således vara 

konnotativa.67 Inom film har bilden av ett objekt, en person eller ett landskap denotativa 

dimensioner. Alla bilder är kulturellt betingade av den konnotation som möjliggörs med hjälp av 

kameravinklar, position av objekten och människor användning av ljus, färg och musik. 

Filmskaparna använder koder och representationer vilka är delade med publiken. På detta vis kan 

film som medium skapa strukturer som sedan kan sättas i relation vill vårt sociala samhälle. En film 

är skilda samlingar av visuella och grafiska tecken vilka publiken uppfattar genom sin kunskap och 

de förbestämda koder som de har.68 

                                                
63 Hall,1997,s. 31. 
64 Ibid,s. 31. 
65 Ibid,s. 31. 
66 Ibid,s. 32. 
67 Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials, 2007 s. 87. 
68 Bignell, 1997, s. 191. 



 

22 

 

En films koder är baserade på den sociala kontext den var skapad i, samt på vem som ser den samt 

när. Dessa koder finns för att publiken ska förstå filmen, och publikens förståelse samt avkodning 

av filmen kommer att förändras beroende på hans eller hennes erfarenheter, kultur samt i vilket 

skeende de ser den. Även en films narrativ är strukturerad enligt hur filmen väljer att representera 

karaktärer och dess roll genom att framkalla traditionsenliga beteendekoder.69 

 

7.3  Material och urval  
 

Mitt material kommer utgöras av tre olika filmer där våld är en central del för handlingen. Dessa tre 

filmer har som gemensam nämnare att alla innehåller en kvinnlig huvudhjältinna vars uppgift är att 

genom användning av våld, föra handlingen vidare. De är producerade i Hollywood under åren 

2010, 2011 samt 2012. De filmer jag valt är Salt (2010), med Angelina Jolie i huvudrollen. Salt är 

skriven av Kurt Wimmer och regisserad av Phillip Noyce. Sucker Punch (2011) som är regisserad 

av Zack Snyder samt skriven av Zack Snyder och Steve Shibuya. Resident Evil: Retribution (2012) 

med Milla Jovovich i huvudrollen. Filmen är skriven samt regisserad av Paul W.S Anderson. Jag 

har valt att genomföra min analys på filmer från Hollywood då de följer de vanliga konventionerna 

och utgör en stor del av vår kultur. Eftersom det är en stor industri är det viktigt att undersöka dessa 

filmer men även eftersom att utbudet är större än exempelvis filmer som är producerade I Sverige.  

 

Jag har gjort mitt urval ur filmerna genom att titta på de scener som har betydelse för hur de 

kvinnliga protagonisterna använder sina vapen, och vilka symboler som finns för hur de använder 

våld. Dessa scener berör även motiven bakom våldet, samt hur actionhjältinnorna representeras i 

form av diverse arketyper. Mitt material ur filmerna har baserats på att förklara konstruktionerna 

runtomkring den kvinnliga protagonisten och synliggör vidare de frågeställningar jag har använt 

mig av i min undersökning för att sedan kunna besvara dem.  

 

Det är alltså inte hela filmer som analyseras utan de nyckelscener som kan besvara mina 

frågeställningar och mitt syfte som grundar sig i att undersöka hur representationer av våld 

samverkar med konstruktioner av genus. 
 

 

 

 

                                                
69 Bignell, 1997, s. 196f. 
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8.  ANALYS 

 
I följande avsnitt kommer jag att presentera de tre filmer jag analyserat utifrån mitt syfte med 

undersökningen. Jag kommer inledningsvis analysera filmerna separat utifrån mina tre olika 

frågeställningar för att sedan sätta dem i relation till varandra med en gemensam analys. I den 

gemensamma analysen kommer jag att visa på likheterna samt skillnaderna mellan filmerna och hur 

actionhjältinnorna representerats. Inför varje semiotisk analys på filmerna inleder jag med en 

beskrivning av filmens narrativ för att fe förklaring till de karaktärer som kommer nämnas samt för 

att ge läsaren en förståelse för händelseförloppet.  
 

 

8.1 Resident Evil: Retribution  
 

Resident Evil : Retribution är den femte filmen av filmserien Resident Evil. Den kretsar kring 

huvudkraktären Alice som arnetat för ett företag kallat Umbrella Corporation som har en 

forskningsbas kallad The Hive. Filmerna kretsar kring ett virus som har läckt ut och hotar att 

förstöra mänskligheten. Viruset sprids via kroppsvätskor och förvandlar människorna till 

zoombievarelser. Det företag som Alice jobbade för styrs av ett datasystem, kallat ”The red queen”. 

Datorsystemet vill i och med att virusets spridning döda alla människor, oavsett om de är 

infekterade eller inte. Alice blev tidigt infekterad av viruset, men istället för att göra henne till en 

zombie gav det henne superkrafter och extrem styrka. ”I became different. Powerfull. Unstoppable. 

As I got stronger, the human race became weaker. I tried my best to lead what survivors I could find 

to safety” Alice syfte tillsammans med hennes team är att rädda människorna ifrån viruset men även 

The Red Queen som vill förstöra världen.   

 

I resident Evil: Retribution tas publiken med direkt där den fjärde filmen avslutades, betraktaren 

hamnar i ett slagfält där Alice kämpar tillsammans med hennes team. Detta följs av en kort 

summering där Alice berättar om sin historia och vad hennes syfte i filmen är. Det blir känt för 

publiken att datorsystemet The Red Queen experimenterar med kloner där olika människor skapas 

med diverse inpräntade minnen. Publiken får se en klon av Alice där hon lever ett lugnt familjeliv 

med en dotter, Becky och en man. Familjen blir attackerad av Zoombies och publiken får se att 

Becky gömmer sig i sin garderob sedan bryts scenen och publiken tas tillbaka till Alice igen. En bit 

in i filmen går Alice med en teammedlem in i det hus där hennes klon bodde, hon hittar Becky 
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gömd i garderoben och Becky tror direkt att det är hennes mamma. Alice har inte hjärta att säga nej 

utan tar med sig Becky och tar rollen som hennes mamma.  

 

Filmens handling kretsar kring att The Red Queen ska stoppas och även de antagonister som arbetar 

för henne. I denna film får vi se Alice i team med tre män, Leon, Sergei och Barry men även med en 

kvinnlig biroll Ada. Filmen bygger på olika slagsmålsscener där de är i fara och måste försvara sig 

och den slutar med en slutlig kamp där en gammal vän till Alice som varit på The Red Queens sida 

kommer tillbaka för att försätta kampen tillsammans med de andra.  

 

8.1.1  Motiv till våld 

 
Likt i alla tidigare filmer om Alice och Resident Evil är motivet till våld att bekämpa The Red 

Queen och hindra henne från att förstöra mänskligheten med det dödliga viruset. Alice anpassar 

många av de stereotypiska heroiska egenskaper, hon räddar livet på folk i sin närhet, samtidigt som 

har som syfte att rädda världen. Hon räddar både barn och kvinnor, och även män. I denna film, 

som är den senaste i serien, porträtteras Alice utöver de heroiska representationerna även som en 

moder. Representationen som moder utgör en förändring i hennes beteende, det konnoterar ett 

omhändertagande som tidigare inte visats på liknande vis. När Becky kommer in i filmen är det 

heller inte fråga om, eller hur hon ska skydda 

henne, istället sker det som en inbyggd 

modersroll.  Alice: “Be strong. I’m gonna keep 

you safe.”  

 

När Becky kommer in grundas Alice motiv till 

våld även i att skydda henne. Denna förändring 

blir svår för de manliga birollerna att förstå, och 

de tycker ibland att hon agerar på fel sätt. Alices representation pendlar mellan att vara den tuffa 

actionhjältinnan som endast bryr sig om att vinna fighterna och att fungera i en modersroll. Dessa 

representationer står emot varandra under filmen och fungerar likt splittrade personligheter då Alice 

pendlar mellan ett uttryckslöst ansiktsuttryck och ett väldigt omhändertagande fyllt av känslor, som 

visas med hjälp av bilden här ovan.  

 

I en scen blir Becky tagen av ett stort monster. Alice springer efter för att hämta tillbaka henne, trots 

att hon sätter sitt eget liv i stor fara. En av hennes manliga medspelare stoppar henne och menar att 

detta är en oerhört dålig idé.  
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Leon: what are you doing?  

A: “She’s alive. I’m going to get her.” 

Leon: “I didn’t lose friends so you could just walk away” 

A: “I plan on coming back.“ 

Leon: “Don’t do this. You’re more important than she is.”  

A:  “That’s where you’re wrong.” 

Leon: “This is a mistake. “ 

A: ”Get out of my way.”  
 

Att de manliga karaktärerna inte sympatiserar med Becky spelar på de genuskonstruktioner som 

finns där kvinnor ofta spelar en omhändertagande och omtänksam roll. Det berör de konstruktioner 

som finns om vad som är manligt respektive kvinnligt.  

 

8.1.2 Arketyper  
 

I de scener då Alice använder vapen och våld läggs ett stort fokus på Alice som objekt. Vid dessa 

scener får hennes kläder, som sitter riktigt tajt mot hennes kropp, 

lika stor uppmärksamhet som själva skotten som hon avlossar. 

Hennes ansiktsuttryck är under filmen i princip oföränderligt och 

det skapas en sexuell stämning som inte finns då de manliga 

antagonisterna i filmen avlossar vapen. Genom Alice kläder får 

hon en masochistisk tillskrivelse och hennes användande av 

vapen betecknar att tillfredsställa mannens begär som är 

karaktäristiskt för dominatrixarketypen. Hennes dress och 

läderstövlar har ett stort syfte för filmen och det är även något 

som karaktäriserar Alice som protagonist. Hennes kropp och 

hennes kläder gör henne till ett objekt, även om filmens 

uppbyggnad och hennes representation visar på att hon är aktiv, 

självständig och stark.70  

 

Laura Mulvey diskuterar tre blickar som finns inom film, kamerans blick, betraktarens blick samt 

karaktärernas blickar på varandra.71 Alice som actionhjältinna filmas genom vad Mulvey skulle 

benämna den manlige betraktaren genom att hennes kropp utgör en stor del av hennes 

                                                
70 Schubart, 2007, s. 24. 
71 Mulvey, 1989, s. 17. 
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representation. En intressant aspekt i detta är att hennes ögon ofta tittar rakt in i kameran och 

framställs, till skillnad från de manliga birollerna, i närbild vid flera tillfällen.   

Ett exempel på detta är en scen då hon kör bil och istället för att filma henne framifrån när hon 

pratar med männen i baksätet så får betraktaren, som 

bilden bredvid visar, se närbild på hennes ögon i 

backspegeln. Dessa Blickar konnoterar en inbjudande 

 inbjudan vilken betecknar femininiteten och fungerar 

i motsats till maskuliniteten, där den manliga blicken 

inte alls har samma inbjudande effekt. När mannen ställs som ett objekt sker en förnekelse som 

utgörs i att inte möta betraktaren för att upprätthålla de traditionella maktbalensen. 72 Däremot är det 

viktigt att påpeka att dessa blickar och denna objektifiering inte resulterar i ett passivt agerande hos 

Alice som actionhjältinna.  

 

8.1.3  Symboler för våld 

 
De vapen Alice använder är karaktäristiska för henne, och hon har alltid ett vapen till hands. Ofta 

när hon använder vapen eller befinner i situationer som är farliga så filmas scenerna i slow motion-

rörelser vilket förstärker känslan av hennes makt och styrka. Publiken får då se hur pistolskotten 

avfyras i närbild för att lägga större tyngdpunkt på den makt hon ges i och med att hon använder 

vapen. Hennes vapen, som i nästan alla fall är en pistol utgör en stor del av hennes makt. Hon 

tvekar inte med att använda det, och precis som de stereotypa hjältarna använder hon det i alla 

situationer som en självklar del av handlingen.73  

 

Trots den stora vikt som läggs på Alice som ett objekt i hennes användande av vapen har hon 

många hjälteheroiska egenskaper. Hon inte är passiv, istället för hon handlingen vidare och hon 

behöver inte bli räddad av en manlig karaktär. Alice porträtteras som ovan nämnt likt en stereotyp 

hjälte, då hon visas stark och hon är inte rädd för att använda sitt vapen. Hon tas på allvar och hon 

tar kommandot och räddar andra karaktärer ur svåra situationer.74  

 

 

 

 

                                                
72 Zoonen, 1994, .s. 99-100. 
73 Neroni, 2002, s. 58. 
74 Beynon, 2002, s. 65. 
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I en scen får vi se hur hon använder sin bil som vapen, genom att köra på ett stort odjur som håller 

på att döda tre av hennes vänner, alla män. Denna scen är ett tydligt exempel på hur 

genusrepresentationer byts gällande den stereotypa hjälten. Männen är förvånade att se henne och 

hon tvingas fråga dem argt;  

 

Alice: ”Waiting for a written invitation?” 

 

Alice: ”Heard gunfire. Thought you might need some help.” 

 

Det blir en biljaktscen där Alice kör och mejar ner ett antal män på motorcykel, utan några tecken 

på rädsla. Killarna som sitter i baksätet är inte lika handlingskraftiga och Alice tvingas be dem att 

använda sina vapen.   

 

 Alice: ”Boys, you mind?” 
 

Eftersom Alice till största delen i den här filmen är en del utav ett team på tre till killar blir det 

intressant att se hur hon filmas i förhållande till dem. Alice som protagonist är redan etablerad då 

detta är den femte filmen om henne och hon porträtteras oftast med makt och styrka på lika nivåer 

som männen. Detta visas genom att hon erhåller egenskaper vilka tillskrivs den stereotypa hjälten.75  

Hon är med i fighterna, hon använder sina vapen på samma vis och lika ofta som männen runt 

omkring. Däremot blir hon inte skadad på samma vis som de andra. Hennes maskering och klädsel 

tar inte skada av de fighter som sker och det dröjer långt in i filmen tills hon får ett synligt sår. 

Betraktaren får vid ett tillfälle se henne känna på sin midja och närbilder på hennes hand visar en 

blod, dock finns inga tydliga sår något som männen runt omkring henne tydligt har. Detta kan ses 

som att kvinnokroppen konnoterar ömhet och skörhet och att se denna skadad är inte lika självklart 

som den manliga kroppen. Det faktum att Alice i tidigare skeende blivit injicerad med ett virus och 

fått superkrafter är viktigt att benämna eftersom den styrka hon har istället utgör henne till ett 

vapen. De krafter hon har är inte naturliga, något som inte gäller de manliga karaktärerna i filmen.  
 

 

 

 

 

 

                                                
75 Beynon, 2002, s .65.  
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8.2  Sucker Punch  
 

Sucker Punch handlar om 20 åriga Babydoll som efter sin moders bortgång blir Institutionaliserad 

av sin utnyttjande styvfader. Styvfadern inser att moderns arv kommer att tilldelas Babydoll och 

hennes syster och efter systerns tragiska bortgång anklagar han Babydoll för mordet får henne 

instängd på ett mentalsjukhus. Mentalsjukhuset ägs av en man vid namn Blue Jones, denne man 

mutar styvfadern och ser till att Babydoll blir lobotomerad.  

 

Filmens handling utspelar sig på mentalsjukhuset genom två imaginära världar som Babydoll 

skapar för sig själv. I den ena världen är hon tillsammans med fem andra tjejer på en bordell som 

ägs av Blue Jones. I den här världen tvingas de dansa för diverse män som Blue Jones tar dit, 

tjejerna har varken makt eller frihet.  Den andra världen utgörs av ett krigsfält där Babydoll möter 

en man kallad Wise Man. Wise Man ger henne vapen för att sedan vägleda tjejerna i kampen om att 

vinna sin frihet, det är när Babydoll ställer sig på dansgolvet på bordellen som publiken tas med till 

denna värld.   

 

På bordellen utgör dansen ett stort syfte och alla de tjejer som befinner sig där fungerar som 

sexuella objekt för män. När Babydoll dansar hänför hon alla i sin närhet, hennes kropp fungerar 

likt ett hypnotiserande mantra och distraherar de hierarkiska manliga karaktärerna runt omkring. 

Babydolls dans används i flera syften för att avleda de manliga karaktärerna runtomkring och gör 

det möjligt för tjejerna att stjäla de material som behövs för att fly.  

 

I slutet av filmen får vi se Babydoll tillbaka på mentalinstitutionen, till den verklighet där hon egentligen 

befunnit sig hela tiden och hon har precis blivit lobotomerad. Blue Jones blir polisanmäld då det framgår att 

han utnyttjat flickorna sexuellt samt förfalskat underskrifter som styrker Babydolls lobotomi. 

 

 

8.2.2  Motiv till våld  
 

Det genomgående motivet till det våld som förekommer i filmen berör Babydolls förtryck av de 

män hon har i sin närhet. Babydoll och de andra tjejerna kämpar kontinuerligt genom filmen för 

frihet, för uppgörelse, för hämnd. De går gemensamt ihop och kämpar tillsammans mot det 

underläge de befinner sig i.  
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Detta underläge visas genom att de manliga antagonisterna filmas i vinklar där de ser längre och 

större ut. Bilderna skapar en känsla av att tjejerna är små och utan makt och betecknar vidare 

männen som de maktfulla och onda. 

 

Bilderna nedan visar tre män som alla innehar relevanta roller i filmen. Gemensamt är att 

porträttering och bildspel konnoterar en känsla av Babydoll som undertryckt och försvarslös. Det är 

ett tydligt exempel på hur blickar kan sätta den kvinnliga protagonisten i ett underläge och hon 

porträtteras som maktlös.  

 

 

 

 

 

Babydoll och de andra tjejerna utövar våld för att bryta sig ur det förtryck de befinner i. Redan i 

inledningen får betraktaren förståelse för att hon är förtryckt av sin styvfader och att detta kommer 

utgöra ett grundmotiv i filmen. I dramatisk ljussättning, hård åska och regn utanför fönstret som 

dånar sitter Babydoll ensam i sitt rum och gråter i takt med ångestfylld musik. Ljuset är dunkelt och 

Babydolls styvfader filmas ur vinklar där publiken förstår att han har makt och att Babydoll inte kan 

försvara sig mot honom. När Babydoll anländer till mentalinstitutionen blir hon istället 

underminerad Blue, mannen som äger institutionen, Babydoll tvingas ständigt att kämpa för att 

försvara sig och få tillbaka sin frihet och plats i samhället.   

 

8.2.3 Arketyper 

 
Babydolls representation konnoterar både dotter och hämnerska. Det blir tydligt i filmen att 

Babydoll blivit utnyttjad av de män som finns i hennes omgivning.  Filmen byggs upp med att 

betraktaren får se Babydoll som utan makt och försvarslös vilket gör hennes hämnd mer motiverad.  
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När hon utövar våld får hon istället hårda och tuffa egenskaper, motsatsen till hur hon har 

representerats innan, då hon var mjuk och skör. I Babydolls förvandling blir hennes sexualitet 

påtaglig och hon kan genom att dansa hänföra männen med sin sexualitet. Hon utgör således ett 

kroppsligt hot.76 Filmens uppbyggnad baseras på att betraktaren via hennes dans får tillträde till den 

värld där hon, tillsammans med tjejerna utövar våld. Istället för att se hennes på scenen tas publiken 

med i en krigsvärld där hon med vapen slåss för sin frihet.  

 

Hennes kamp mot männen utgör hela filmen och vid 

en scen då hon bevittnat Blue skjuta en av tjejerna 

på stället så försöker han ge sig på Babydoll. Hon 

får tag på en kniv som hon sedan hugger honom 

med. Blue sjunker ihop och filmas för första gången 

i underläge, varpå hon säger:  ”You'll never have me... ever.”  

          

En stor del i filmen utgörs i att alla de manliga figurerna utgör ett maktövertag. Wise Man som 

figurerar som Babydolls fadersfigur får funktionen att tjäna som visdomen för hur de ska lyckas 

komma undan förtrycket. Genom att ge henne tillträde till en värld fylld av våld och vapen har han 

således även kontroll över henne. Han förklarar hur de ska strida, vad deras uppdrag är och hur de 

ska klara av det.   

 

 Wise Man: ”Remember ladies, If you don’t stand for something. You will fall for anything” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
76 Schubart, 2007, s. 28. 
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8.2.1 Symboler för våld  
 

Den centrala delen kring det våld som BabyDoll använder berör den ritual då hon blir tilldelad sina 

vapen. Babydolls skiftande mellan olika imaginära världar skapar ett bildspel som konnoterar olika 

känslor beroende på var hon befinner sig. Den frihet hon söker kan hon endast uppnå med hjälp av 

en manlig karaktär och det är Wise Man som leder henne till den. Wise Man existerar eftersom 

maskuliniteten sätts i relation till vapen och våld.77 det blir således via honom som Babydoll kan ges 

ett hopp om självständighet.  

 
Wise Man:  “What are you looking for?”  

Babydoll: “A way out I guess.” 

Wise Man: “You guess? “ 

Babydoll:  “No I.. I know. I need to get out of here.” 

Wise Man: “Freedom. That wasn’t so hard. Was it? I’m going to help you to be free.”  

Babydoll: “What do I have to do?”  

Wise Man: “These are your weapons. When you take them.You begin your journey.  

Your journey to freedom” 

 

 

Vapnets tecken står för frihet men dess meningsfulla symbolik berör en frihet som egentligen är 

tilldelad den manlige, aktiva krigaren. Babydoll går från en objektifierande representation där 

hennes syfte är att visas upp som ett objekt för männen, 

till att få möjlighet att kämpa för sin egen rätt. Hennes 

användande av vapen konnoterar den fallos som hon inte 

själv har. Bilden bredvid är ett tydligt exempel på hur 

Babydoll under filmens gång konnoterar utsatthet och sätts 

i relation med försvarslöshet. Här står hon på scen inför 

män som tvingar henne att underhålla dem till deras 

fördel. Eftersom Babydolls förtryck är så påtagligt och har 

utgjort den största delen av filmen blir Wise Mans 

karaktär automatiskt maktfull. Hans karaktär har alla de egenskaper som Babydoll kämpar för att få. 

Denna maktbalans resulterar i ett underläge som syns även när Babydoll använder vapen, genom att 

han vet mer än hon och säger åt henne vad hur hon ska agera. Hon blir hans verktyg och lärling. 

Likt Salt grundar sig alltså våldsutövandet och vapnen i filmen i en manlig karaktär och lärdom.  

 

                                                
77 Neroni, 2005, s. 44. 
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8.3   Salt  
 

Salt är en amerikansk spionactionfilm som handlar om CIA-officeren Evelyn Salt. Hon har svurit en 

ed att tjäna USA och är respekterad av alla inom CIA. Filmens handlingar tar avstamp i att hon 

förhör en spion som säger sig erbjuda viktig information. Rysslands president ska lönnmördas 

under det kommande besöket till New York då USA’s vise president begravs. Mannen som förhörs 

menar att det är Evelyn Salt som ska stå bakom attacken och att hon är en rysk spion. Salts kollegor 

blir misstänksamma och hon tvingas till flykt för att rentvå sig själv och för att återfå sitt rykte. 

Tittaren får förståelse för att Salt som barn blivit fråntagen sina föräldrar för att bli upplärd till rysk 

spion av en man vid namn Orlov. Orlov har figurerat som en fadersfigur för Salt men även för 

många andra barn och han har tränat upp dem till spioner för att de en viss dag ska förstöra USA.  

När Salt tvingas på flykt försöker hon direkt få tag på sin man, det blir tydligt för publiken att hon 

oroar sig för att han ska ha blivit kidnappad av Orlov, vilket han också har blivit.  Salt ger sig iväg 

för att hämnas på Orlov och den ryska grupp som vill attackera USA. Hon påbörjar en resa där hon 

vill bevisa att hon är en sann patriot men samtidigt söker hon hämnd.  

 

En rad tvetydiga handlingar sätter publiken på spänn då det till och från är otydligt om hon är på 

USA’s eller Rysslands sida. De två chefer hon jobbar nära är övertygade om att hon är en 

landsförrädare och gör allt i sin makt för att få henne på fall. Mot slutet blir det dock tydligt att hon 

endast försöker hindra de ryska attacker som sker mot USA, även om det får henne att framstå som 

ond. Hon försöker hindra en kupp skapad av Orlov och hans spioner men blir ändå tillfångatagen. 

Salt lyckas förklara för sin andra vän och chef inom CIA, Peabody att hon är på USA’s sida och 

endast vill landet gott. Han tror på henne och filmen slutar med att han släpper henne fri för att 

kunna fullfölja det hon behöver göra för att kunna söka upprättelse.  

 

 

8.3.2 Motiv till våld 

 
Salts motiv till våld byggs upp genom att publiken ges tillbakablickar på tre olika viktiga skeenden i 

hennes liv. Dessa berör det tillfälle då hon svor en ed att tjäna USA, när hon träffade sin man, samt 

hennes barndom då hon blev upptränad av Orlov. Genom att dessa dåtidshändelser kommer upp vid 

tillfällen som betraktaren får se henne som mest sårbar betecknar att dessa tre händelser är vad som 

driver henne framåt. De återkommande tillbakablickarna på hur hon träffade sin man ljust iscensatta 

vilket utgör starka kontraster till den samvaro hon befinner sig i under filmens samtid.  
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Publiken får snart reda på att motivet bakom våldet är att utkräva hämnd på Orlov, men Salt har 

även patriotiska syften och vill tjäna sitt land. Salt tvingas använda våld som får hennes omgivning 

att tro det värsta om henne, vid dessa tillfällen visas tillbakablickar på det tillfälle då hon tog eden 

om blev en del av CIA. Betraktaren får då en tydlig bild av att hennes motiv till våld grundar sig i 

att söka hämnd på Orlov eftersom han har mördat hennes man, men även tagit ifrån henne sin 

barndom. Salt vill söka upprättelse för vad Orlov orsakat.  

 

Narrativet baseras till stor del på att förklara hennes syfte i filmen genom dessa återblickar, det är 

via dessa som publiken får en bild av Salts syfte i filmen samt varför hon agerar som hon gör. 

Denna uppbyggnad av motiv till våld är klassisk eftersom det ofta tar stor del av filmens narrativ att 

förklara actionhjältinnors syfte.  

 

8.3.3 Arketyper  
 

Salts karaktär pendlar under filmens handling mellan att representera den goda och den onda 

amasonen. Den goda amasonen representeras i ett amerikanskt patriotiskt perspektiv, genom 

kontinuerliga återblickar till då hon blev en del av CIA, med syfte att tjäna det amerikanska 

samhället. När Salts förflutna kommer upp blir det först osäkert om vem hon är och vad hon står 

för, något som utgör filmens handling.  

 

Salt tvingas tidigt i filmen på flykt och genomgår då en förändring. I början av filmen, men även i 

tillbakablickarna, får vi se Salt lycklig, iförd ljusa kläder, omtyckt och en god fru till arg. Den 

senare delen av filmen, där våldet utgör en stor del porträtteras hon istället som svartklädd och 

hämndlysten. Hennes representation bygger på de kulturella föreställningar vi har om vad som 

betecknar godhet och ondska. Detta sker genom ett samspel med relationerna mellan våra abstrakta 

idér om ljust och mörkt, godhet och ondska.78 Salt får svarta kläder, med en lång svart läderjacka 

och svarta byxor, motsatsen till den klädsel hon haft tidigare i filmen, då hon klätt sig i ljusa färger 

och i kjol. Hon färgar sitt hår från blont till svart, och får också i samma veva en helt ny frisyr, rakt 

hår och hennes svallande blonda lockar är borta. Salt betecknas nu som ett kvinnligt hot och 

männen i hennes omgivning känner sig hotade av henne. 79 Genom att spela på ljussättningar, musik 

och kameravinklar ges bilden av Salt som splittrad och även betraktaren känner att hon utgör ett 

hot. 80  

                                                
78 Hall, 1997,s. 28. 
79 Schubart, 2007, s.36. 
80 Bignell, 1997, s.191f. 
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Salts förändring innebär att hon blir en kontrast till sitt dåvarande jag, här visas två scenbilder av 

hur hon ser ut i de olika miljöerna. Första scenen visar henne i en hemmamiljö med sin make. Salt 

kommer in, häller upp kaffe, frågar honom om han är 

hungrig och erbjuder sig att laga pannkakor till honom. 

Båda två kramas och betraktaren får en lycklig och stabil 

känsla. Här har hon sitt blonda vackra hår och hon 

konnoterar godhet i en mycket ljus och trygg 

hemmamiljö.  

 

I salts senare representationer visas inget av den godhet som hon 

tidigare porträtterats i utan hon framstår istället som arg och 

hatiskt. Denna porträttering är mer påtaglig i början då publiken 

ännu inte vet huruvida hon står på USA’s sida eller Rysslands. I 

en scen får tittaren se henne med svart tovigt hår, i lång 

läderjacka och smutsig blir bortförd av ett antal poliser då hon 

anklagats för att ha mördat Rysslands president. Alla i hennes omgivning ställs emot henne. Här 

denoterar istället hennes representation ondska och osäkerhet.  

 

Genom att göra en tillvaro mörk behöver det inte endast vara färgerna, det kan även vara musiken 

och kläderna. Då publiken får se de dåtida miljöerna och händelserna med hennes man är musiken 

ljuvlig och lugn. Salt ler, något som hon inte gör på liknande vis i filmens nutid. Denna stämning 

blir mer påtaglig då det bryts till hård och tuff musik blandat med pistolskott och skrik.  

 

8.3.1  Symboler för våld  
 

Det förekommer tre signifikanta symboler hur våldet i filmen symboliseras. I den scen då Salt dödar 

Orlov är det tydligt att Salt inte har några egna vapen till skillnad från männen i sin omgivning. Salt 

dödar Orlov med en glasflaska och tar sedan hans pistol och handgranater. Även om Salt använder 

vapnen väl och med styrka och makt, ligger hon i underläge då de andra männen har fler, och större 

vapen. Salt filmas i slowmotion framifrån när hon går igenom byggnaden och släpper handgranater 

och dödar de andra männen med pistolen. Bildeffekterna visar henne starkare än männen, men 

våldet och vapnens makt ligger i männens händer.  
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Vad som blir intressant är det faktum att det under filmens gång blir tydligt att Salt är ett vapen 

istället för att ha egna. Salt har som barn blivit tränad till att vara en rysk spion. Publiken förstår att 

hon blev skild från sina föräldrar för att vidare kunna bli använd som ett verktyg, en manlig 

skapelse. När salt börjar sin flykt får man se henne hantera vapen väl. Hon skapar egna bomber, hon 

lyckas manövrera tre poliser i en polisbil och ta kontroll över bilen och ratten, hon tar sig lätt ur 

svåra situationer med hjälp av hennes oerhörda kunskaper att hantera vapen, men även genom att 

skapa vapen av diverse föremål.  

 

   Orlov: ”You are my greatest creation.”  

   Salt: ”You trained me well.” 

 

Det blir därför tydligt att hennes användande av våld och vapen grundar sig i en manlig kunskap. 

Symboliken för hennes våld står i relation till Orlov och hans tränande av henne. Att äga eller att 

inte äga ett vapen betecknar manlig makt. Manligheten konnoteras till 

vapen och tillgången till det.  

 

Vidare i filmen får betraktaren se Salt inta en manlig maskering för att inte 

bli upptäckt då hon genomför en attack mot vita huset. Som bilden bredvid 

visar har hon har klippt av sitt långa hår i en pojkaktig frisyr och har på sig 

en manlig officersdräkt. För ansiktet har hon en silikonmask och hon får ett 

maskulint utseende. Hon tvingas alltså att klä om sig till man då hon inte 

vill väcka uppmärksamhet eftersom hon som kvinna inte förväntas bete sig på ett våldsamt sätt.81  

Denna maskering spelar på de uppfattningar vi har om hur manligt och kvinnligt ska representeras. 

Det skapar komplexa relationer då Salt som kvinna inte uppträder som hon förväntas och istället 

maskeras som en man.82  

 

Dessa tre olika aspekter, att Salt inte har några egna vapen, att hon istället utgör ett vapen och att 

hon måste klä ut sig till en man, visar på den manliga symboliken som ligger bakom hennes 

användande av våld. Vapnens betecknade står för manligheten och dess naturliga relation till vapen, 

en relation som Salt som actionhjältinna inte fullt ut kan vara en del utav. Genom att ha undersökt 

filmen Salt utifrån tre olika aspekter är det tydligt att vapnets betecknade nivå berör den socialt 

konstruerade relation som finns mellan maskuliniteten och våld. Vapnets konnoterande mening 

grundar sig i manligheten och det genomsyrar hur och varför Salt som en kvinnlig actionhjältinna 

                                                
81 Connell, 2009 s. 130. 
82 Gemzöe, 2002, s. 138 
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använder sig av det. Genom att tillskriva henne olika egenskaper vilka är betingade i 

representationer av genus så upprätthålls de stereotypa förväntningarna som finns hos vapen samt 

våld.83 Våra idéer om hur manligt och kvinnligt ska bete sig lyser igenom här då hennes handlingar 

kontinuerligt rotas i det maskulina genom att tillskriva Salt som ett vapen, ett verktyg för manlig 

makt istället för att hon själv äger ett vapen och därmed makt.  

 

I följande del kommer jag istället att analysera filmerna i relation till varandra och föra en 

gemensam diskussion. Jag kommer analysera de likheter och olikheter som går att urskilja ur 

filmerna samt vad dessa menar.  

 

 

9.  RESULTAT 

 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa de resultat jag fick av att göra en semiotisk analys av dessa 

tre samtida actionfilmer. Det är dock viktigt att påpeka att den undersökning jag gjort inte kan ge 

generella resultat då den endast innefattar tre filmer men även för att mina subjektiva tankar 

kommer fram då vid utförandet av en semiotisk studie. Det är ett däremot ett försök till att granska 

några av de samtida filmer som innehåller kvinnliga actionhjältinnor för att se hur dessa 

representeras.  
 

9.1  Motiv till våld 

 
Motivet till våld inom dessa tre samtida filmer faller tillbaka på de representationer som finns av 

kvinnor respektive män. Det faller tillbaka på våra förutfattade meningar och stereotypa bilder om 

vad som är manligt och vad som är kvinnligt.  

 

En manlig hjälte tillskrivs sällan egenskaper i form av att vara förtryckt i samhället, inte heller i 

form av att ha blivit sexuellt utnyttjad samt berövad sin frihet. Detta är något som både Salt och 

Babydoll fallit offer för. Den manlige hjälten är en naturlig representation av maskuliniteten, vilket 

även genomsyras när kvinnliga actionhjältinnor sätts i rollen. I både Salt och Sucker Punch är både 

upplärda, samt styrda av män något som resulterar i att de som kvinnliga actionhjältinnor på något 

vis är beroende av maskuliniteten. Det kräver ingen förklaring till den manliga hjältens syfte i dessa 

                                                
83 Neroni, 2002, s. 45 
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filmer eftersom våldet är betingat med den sociala konstruktionen av vad manlighet är.84  Då 

kvinnliga actionhjältinnor porträtteras är deras syfte och motiv till våld en stor del i uppbyggnaden 

av narrativet för att således presentera dem. Speciellt i filmen Salt där betraktaren kontinuerligt får 

ta del av tillbakablickar som förklarar hennes syfte och motiv till våld 

 

I filmen Sucker Punch handlar Baby Dolls motiv till våld om hennes kamp för att bryta sig ur det 

manliga styret som hon och de andra tjejerna i filmen befinner sig i. Syftet för kampen handlar om 

en frustration över att vara ägd och att bli utnyttjad, både sexuellt och genom att befinna sig i en 

tillvaro utan makt. I Salts fall grundas hennes motiv till våld på att legitimera sin plats, hon måste 

rättfärdiga sig själv. De båda två actionhjältinnorna kräver hämnd på de män som orsakat dem 

smärta. Våldet och vapnen blir således betecknande för att lyckas ta sig ur den misär de lever i.  

 

Alice i Resident Evil lever inte under det manliga förtryck som porträtterats i de två andra filmerna, 

istället får hennes roll som ‘den nya modern’ stor relevans för filmen när hon bestämmer sig för att 

ta hand om Becky som är föräldralös och som tror att Alice är hennes moder. Karaktären blandar de 

heroiska egenskaperna med en anpassning till stereotypa feminina representationer genom vilka 

kvinnor ofta blir porträtterade.85 

 

I min tidigare forskning kan jag se att en manlig hjälte använder våld för heroiska ändamål genom 

att rädda kvinnor och barn och sedan segra och vinna ett maskulint erkännande. Det våld som 

utövas av två utav de kvinnliga protagonisterna i min undersökning motiveras istället genom de 

socialt konstruerade representationerna av kvinnlighet. De använder våld i kampen om att få en 

plats i samhället, en kamp om att inte vara ett objekt och inte behöva blir räddad, en kamp om att 

finna sin frihet och rättfärdiga sig själv.86 
 

9.2  Arketyper 

 
Det är tydligt att kvinnliga actionhjältinnorna fortfarande representeras utifrån ett visst antal 

stereotypa representationer. Gemensamt för tre av dessa filmer är att de porträtteras med någon typ 

av splittrad, och skev personlighet. Salt har många men från sin barndom, Orlov som skilde henne 

ifrån hennes föräldrar. Babydoll har tvingats leva med sin styvfader och blir till slut intagen på ett 

mentalsjukhus då han ser henne som ett hot, och narrativet baseras på hennes imaginära världar för 

                                                
84 Neroni, 2005, s. 44. 
85 Zoonen, 1994, s. 97.  
86 Neroni, 2002, s. 56. 



 

38 

att hon ska kunna finna något slags hopp. Alice i Resident Evil:Retribution har blivit infekterad 

med ett virus och har därför superkrafter som inte är mänskliga.  

 

Schubarts forskning om de återkommande arketyper som finns i skapandet av kvinnliga 

actionhjältinnor kan även appliceras på det här materialet. I dessa tre samtida actionfilmer kunde jag 

tydligt urskilja diverse arketyper i representationsskapandet som spelar på deras genus och 

kulturella strukturer om vilka egenskaper manligt och kvinnligt kan tillskrivas. 

 

I skapandet av Alice som actionhjältinna läggs stort fokus på hennes kropp genom hennes dräkter. 

Det är även påtagligt hur hon tittar in i kamera jämfört med männen, som jag tidigare skrev ligger 

det stort fokus på hennes ögon som bjuder in tittaren på ett annat vis än hur de manliga 

birollskaraktärerna. Alice porträtteras som väldigt inbjudande genom hennes blickar och hennes 

kläder genom hur kameran filmar henne vilket skiljer sig från hur män visas upp på film. Även om 

Alice intar en roll som även en man tillskrivs tjänar hon vidare inte samma syfte.87 .  En manlig 

hjälte går sällan runt i tighta dräkter i syfte att attrahera kvinnan. Vid ett uppvisande av muskler 

handlar det om att visa på en överordning och makt88 något som det inte gör då Alices kropp sätts i 

fokus.  

 

Både Salt och Babydoll faller in i kategorin hämnerska och dotter då de båda blivit skapade av en 

manlig gestalt. Alice tillskrivs både modersroll och dominatrixroll genom hennes klädsel och 

genom Becky som hon får ta hand om. Karaktären Salt skildras under hela filmens förlopp mellan 

att vara den goda och onda amasonen då hon slits mellan att på ett patriotiskt vis tjäna USA och 

samtidigt bli anklagad för att vara landsförrädare.  

 

 

9.3  Symboler för våld 

 
I de tre filmerna har det gått att urskilja att actionhjältinnornas relation till vapen och våld till stor 

del har grundat sig i relationen till män. Deras syfte i filmen är rotat i en manlig fadersfigur i 

utkrävandet av hämnd mot män eller i att finna sin frihet från männens förtryck. Resident 

Evil:Retribution skilde sig från Salt och Sucker Punch eftersom Alice motiv inte baseras på det 

manliga uppbyggnaden. Däremot är hennes klädsel stark rotad i att tillfredsställa den manliga 

betraktaren och Alice representeras som en actionhjältinna skapad för den manlige tittaren. 

                                                
87 Zoonen, 1994, s. 99f. 
88 Dyer, 1997, s. 165. 
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En gemensam faktor gällande symbolerna för våldsutövandet var att alla tre actionhjältinnorna 

används som ett verktyg. Kvinnorna är vapen, medan männen har och använder sig av dem. Detta 

anspelar på konstruktioner att äga och att vara. Vapnets genusbetingade representation berör den 

relation som finns mellan maskuliniteten och våldet. Även om det används av en kvinnlig 

huvudhjältinna tränger den socialt konstruerade manliga konnotationen igenom och skapar vapnets 

betecknade mening. I alla de tre filmerna har vapnets konnotation kunnat falla på manligheten 

genom den kontinuerliga maskulina närvaron.  

 

- En man ger vapnet till den kvinnliga actionhjältinnan  

- En man visar actionhjältinnan hur hon ska använda det  

- Vapnet används i syfte att tillfredsställa mannen genom att göra kvinnan till ett objekt.  

 

Att vapens betecknade står för frihet samt makt blir mer påtagligt när det utförs av kvinnliga 

actionhjältinnor med syfte att erhålla frihet. Neroni skriver att det inte endast är våldet i sig som 

konstruerar maskuliniteten, det är snarare de sociala representationerna som finns runt omkring.89 I 

både Sucker Punch och Salt är vapnen betingade av manligheten genom att de blivit introducerade 

till det av män. Det har funnits en stark manlig ledare genom vilken de har trätt in i en våldsam 

värld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 Neroni, 2005, s. 45. 
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10.  DISKUSSION 

 
I min undersökning fann jag stöd och överrensstämmelser med den tidigare forskning jag använt, 

jag valde att göra en analys på tre samtida filmer med kvinnliga actionhjältinnor i syfte att ta reda på 

hur representationer av våld samverkar med konstruktioner av genus. Mina frågeställningar berörde 

tre punkter vilka jag använt som utgångspunkt i min analys, Hur motiveras våld då det utförs av 

kvinnliga actionhjältinnor? Vilka arketyper representeras i skapandet av kvinnliga actionhjältinnors 

våldsutövande? Vilka symboler går att urskilja i kvinnliga actionhjältinnors utövande av våld? 

 

Alice från Resident Evil:retribution skillde sig från Salt och Sucker Punch då hon framstod mer 

som den stereotypa hjälten och inte särskiljdes på samma vis på grund av att hon var kvinna. Den 

manliga dominansen är dock påtaglig och det är tydligt att våld fortfarande är starkt rotat i 

maskuliniteten, även då det utförs av kvinnliga actionhjältinnor.  

 

Jag anser att mitt metodval var relevant för den undersökning jag gjorde, dock påpekade jag i 

föregående kapitel att min undersökning inte kan ge generaliserbara resultat då de är för få filmer 

som analyserats, för att de ingår i olika subgenres men även då resultatet kan komma att påverkas 

av mina egna subjektiva tankar. Det jag däremot genom min undersökning har kunnat komma fram 

till är att;  

 

1.  Även samtida kvinnliga actionhjältinnor som utövar våld tillskrivs representationer i form av 

genomgående arketyper. Detta även då de inte tillhör en enhetlig subgenre. 

 

2. Våldets symboler är rotade i manligheten genom tre olika punkter,  

  - En man ger vapnet till kvinnliga actionhjältinnan  

  - En man visar actionhjältinnan hur hon ska använda det  

  - Vapen används i syfte att tillfredsställa mannen genom att göra kvinnan till ett objekt.  
 

3.  Actionhjältinnors motiv till våld faller tillbaka på de genusrepresentationer som finns av kvinnor 

respektive män. 

 

Det viktigt att fortsätta göra närgående analyser på hur kvinnliga actionhjältinnor representeras 

eftersom dessa bryter de strukturer vi har om vad som är manligt och kvinnligt. Att kvinnliga 

actionhjältinnor porträtteras i filmer som länge varit mansdominerande visar att de kulturella 
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genuskonstruktioner som finns är föränderliga. Däremot tillskrivs actionhjältinnorna fortfarande 

egenskaper vilka är betingade med de idéer vi har om vad som är feminint. 

 

Jag valde att undersöka dessa filmer med en semiotisk analysmetod då jag ämnar undersöka de 

kvinnliga actionprotagonisterna på djupet för att urskilja vilka representationer de tillskrivs i deras 

utövande av våld.  

 

Avslutningsvis anser jag att forskning inom detta område är oerhört viktigt och eftersom att 

kulturen och medierna ständigt förändras och skapar nya medielandskap är det viktigt att 

kontinuerligt göra undersökningar på hur genus representeras inom dessa. Det är även viktigt att 

analysera aktörerna runt omkring skapandet, exempelvis hur producenterna tänker, även analyser på 

hur publiken tar emot produktioner där genuskonstruktioner bryts är relevanta för fortsatt utveckling 

inom detta område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

11. REFERENSER  

 

11.1 Tryckta källor 

 
Beynon, John, Masculinities and culture, Open University Press, Buckingham, 2002 

Bignell, Jonathan, Media semiotics: an introduction, 2. ed., Manchester University Press, 

 Manchester, 2002 

Connell, Raewyn, Om genus, 2., utvidgade och omarb. uppl., Daidalos, Göteborg, 2009 

Dyer, Richard, White: essays on race and culture, Routledge, London, 1997 

Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002 

Hall, Stuart (red.), Representation: cultural representations and signifying practices, Sage, London, 

 1997 

Lindell, Ingrid, Att se och synas: filmutbud, kön och modernitet, Makadam, Diss. Göteborg : Univ., 

 2004,Göteborg, 2004 

McCaughey, Martha & King, Neal (red.), Reel knockouts: violent women in the movies, 1. ed.,    

 University of Texas Press, Austin, Tex., 2001 

Mulvey, Laura, Visual and other pleasures, Macmillan, Basingstoke, 1989 

Neroni, Hilary, The violent woman: femininity, narrative, and violence in contemporary American 

 cinema, State University of New York Press, Albany, 2005 

Rose, Gillian, Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials, 2. ed., 

 Sage, London, 2007 

Schubart, Rikke, Super bitches and action babes: the female hero in popular cinema, 1970-2006, 

 McFarland & Co., Jefferson, N.C., 2007 

Schubart, Rikke & Gjelsvik, Anne (red.), Femme fatalities: representations of strong  

women in the media, Nordic Information Centre for Media and Communication Research 

(NORDICOM), Göteborg, 2004 

Zoonen, Liesbet van, Feminist media studies, Sage, London, 1994 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

11.2 Elektroniska källor  
 

http://www.a-markt.se/ 

 

http://www.ne.se/actionfilm 

 

TT , Få kvinnoroller i amerikansk film, Dagens Nyheter; http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/fa-

kvinnoroller-i-amerikansk-film/, Publicerad 2013-12-09 

 

 

11.3 Filmer i undersökningen 

 
Salt, Noyce, Paul (regi) Wimmer, Kurt (Manus) USA, 2010 

 

Sucker Punch, Snyder, Zack (regi) Snyder, Zack & Shibuya, Steve (manus), USA, 2011 

 

Resident Evil: Retribution, Anderson W.S, Paul (regi & manus), USA 2012 

 

 

11.4 Bilder i undersökningen 

 
Bild 1 (rambo) http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2011988/Is-Sylvester-Stallone-losing-

rippling-Rambo-muscles-Action-star-looks-noticeable-slimmer-set-new-film.html 

 

Bild 2 (salt1) http://9thstvideo.blogspot.se/2010_12_01_archive.html 

 

Bild 3 (salt 2) Printscreen Salt (2010) 

 

Bild 4 (salt 3) http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/7960081/Angelina-Jolie-

stars-as-a-man-in-Salt-other-actresses-who-have-cross-dressed-for-the-camera.html 

 

Bild 5-10 (Babydoll 1-5) Printscreen Sucker Punch (2011) 

 



 

44 

Bild 11 (Alice1) Printscreen Resident Evil:retribution (2012) 

 

Bild 12 (Alice 2)  http://scifimafia.com/2012/08/new-image-of-a-dual-wielding-alice-from-resident-

evil-retribution/ 


